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יש”עמדה
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מדור
ברשת
המייסדים
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תולי שיינפלד

בפגישה של מועצת יש”ע עם מפקד
אוגדת איו”ש שהתקיימה השבוע,
דיבר תת אלוף ערן ניב על הדלפות
סרטוני פיגועים שמועברים דרך
הרשתות החברתיות .לדבריו,
הפצת הסרטונים גורמת מצד
אחד נזק למשפחה ,אשר לא פעם
מקבלת את המידע דרך המכשיר
הסלולרי לפני שהגיע אליהם
בדרכים הרשמיות יחד עם תמונות
קשות של יקיריהם ,ומצד שני,
צפייה בהם מהווה השראה עבור
מחבלים פוטנציאליים שמבקשים
לחקות את הרוצחים המתועבים.
השבוע בישעמדה – עוצרים את
הדלפת הסרטונים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:53
17:12
17:03

יציאה
18:10
18:12
18:10

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:08
17:10
17:05

יציאה
18:07
18:09
18:12

השופט של מפחד

ברשת

8

מה מה
קורהקורה

חברי הקונגרס עם ראש דסק
חו"ל של מועצת יש"ע

על הפרשה  -שבת זכור

הרב רחמים נסימי

לקבל מתנות לאביונים

ב

עודנו מתכוננים לקראת חג הפורים
אנו בוחנים את הדרך הטובה
לקיום מצוות מתנות לאביונים.
במצוות הצדקה אנו פוגשים בחז”ל בשני
כיוונים המשלימים זה את זה ,מצד אחד
מעלת הצדקה היא לתת בסתר ,כך שהנותן
והמקבל לא יכירו זה את זה .וכאמרת חז”ל:
“גדול העושה צדקה בסתר יותר מתפילתו
של משה רבנו”.
מצד שני ,ישנן אמירות בחז”ל לכך שיש ערך
גדול למפגש החי שבין הנותן למקבל“ :אמר
ר’ יוחנן :טוב המלבין שיניים לחברו יותר
ממשקהו חלב” .כוונתו שהחיוך של האדם
ותשומת הלב חשובים מהנתינה הגשמית.

יו”ר רשת “שעלים”

באבות דר’ נתן ,אנו למדים שאם נתן אדם
לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו
כבושות בקרקע מעלה עליו הכתוב כאילו
לא נתן לו דבר ,אבל המקבל את חברו ...
ומאיר לו פנים ,אפילו לא נתן לו כלום
מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות
שבעולם”.
הרמב”ם מביא שני עקרונות חשובים.
אחד בהלכות יום טוב ,המדבר על החיוב
לשמח את בני ביתו ,שם הוא מדבר על
הצורך לזהות מה משמח כל אחד“ ,הקטנים
נותן להם קליות אגוזים ומגדנות ,והנשים
תכשיטים כפי ממונו”.
הרמב”ם מפתיע בדבריו החריפים כי מי
המשך בעמוד 3

טיול השבוע

הבירה ובירושלים
וקראים
ברמלה ובסיור
מטודלה בעיון
יהודיםבנימין
בעקבות
רוטנברג
איכותאריה
בהדרכת
צמוד בהדרכת אוריאל פיינרמן ואריה רוטנברג
באוטובוס
טיול
יוםשני ,י"א
יום
()6/2()26/2
באדרבשבט
שלישי ,כ"א

מטודלה בא
הראשונה
הצלבנית
הממלכה
חזור
כשבנימיןבתקופה
היהודית בעיר
הקהילה
הקראים,
לתקופתקהילת
הזמןבעקבות
במנהרתרמלה
סיור בעיר
לארץ וליהודים
ומה יחסם
הנוצרים אז
העיר היחס
מה היה
הערביתבארץ.
לביקור
בהמשך היום נסייר
הקדומה.
שלהערבית
בתקופה
ותולדות
עולי רגל יהודים.
בעקבות
הזיתים
ונסיים בהר
התקופה
בירושלים של
לרמלה
נמשיך
ולאחר מכן
הביזנטיתעציון
בהרצאה בכפר
נפתח
הגרים בה?

וגם:

סיורים צימרים ובית הארחה
מאהל אירועים

15%

הנחה

על
בהצאיגרוח ב
צימרים
ת
מו
בכפוף ל דעה זו
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שלנו

בס״ד

דורשים הסדרה
תושבי שכונת נתיב האבות שביישוב אלעזר שבגוש עציון ,הקימו השבוע אוהל מחאה מול
משרד ראש הממשלה ,בקריאה למצוא פתרון מיידי למשפחות אשר עלולות להישאר
ללא קורת גג ולהסדיר את שכונת נתיב האבות.

המערכת אל תשתפו בכל הכח

ישעמדה

הפיגוע שהתרחש לפני שבועיים בצומת
אריאל ,בו נהרג הרב איתמר בן-גל הי”ד,
הציף מחדש בעיה ידועה .סרטוני הפיגועים,
אלו שבהם רואים את המחבל מסתער על
הקורבן ורוצח אותו ,מועברים מאחד לשני
ברשתות החברתיות השונות כלאחר יד.
ללא סינון וללא ביקורת הם נשלחים באלפי
קבוצות תוך שניות מזמן הפיגוע ויוצרים
מצג של אימה בקרב הציבור הישראלי .זה,
כמובן ,לפני שאנו מדברים על המשפחות
ועל חבריו של הנרצח.
השבוע התקיימה פגישה של ראשי מועצת
יש”ע עם מפקד אוגדת איו”ש ערן ניב.
הפגישה נערכה כחלק מהעבודה השוטפת
של ראשי הרשויות באזור מול אוגדת
איו”ש ועל מנת להתעדכן בהערכת המצב
והפעולות הביטחוניות והאזרחיות במרחב.
בפגישה ,יצא מפקד האוגדה נגד הפצת
סרטוני פיגועים ברשתות החברתיות וטען
כי הדבר פוגע במשפחות ומהווה השראה
לטרור נוסף.
אלו הדברים שאמר מפקד האוגדה
ושפורסמו השבוע בתקשורת“ :בפיגועי
הטרור האחרונים בשומרון נוכחנו למהירות
בה מגיעים מידע וסרטונים מהאירוע דרך
הרשתות החברתיות והווטסאפ .חשוב
לי לבקש את עזרתכם במיגור התופעה
על מנת שנוכל להעביר את המידע הנכון
והמדויק בצורה מסודרת ומבלי להסב נזק
נוסף .סרטוני פיגוע ,כמו זה שדלף והופץ
מהפיגוע באריאל ,מעבר לפגיעה הרגשית
הקשה במשפחות ,מעוררים השראה גם
בצד השני ועלינו למנוע את הפצתם”.
מפקד האוגדה מחלק את הדברים לשני
חלקים :הפגיעה במשפחה וההשראה
שלוקחים המחבלים הפוטנציאליים
מהסרטונים האלה .באשר לחלק הראשון,
הסיפור הקלאסי ביותר הוא של אוריאל
אבירם מרמלה .בנובמבר  2015מחבל
מתועב נכנס לבניין פנורמה בדרום תל
אביב ורצח שני בני אדם ,אחד מהם הוא
ראובן אבירם ,אביו של אוריאל .אוריאל
נחשף לכך שאביו נרצח בסרטון שקיבל
בוואטסאפ ,שבו נשלח לו תיעוד לא מצונזר
מהזירה .גיסו של אבירם ,יעקב מאיר ,אמר
אז“ :זה ממש לא בסדר .זה חוסר אחריות.
עוד לפני שהמשפחה קיבלה הודעה הבן
קיבל הודעת ווטסאפ ,וראה צילומים לא
מצונזרים .זה לא בסדר שככה מצלמים
ומפיצים”.
החלק השני מעט יותר חשוב .מחבלים,
בעיקר צעירים ,מקבלים את ההשראה
2

יש”ע שלנו

עלינו לשים לזה סוף.
זה אינו קרב אבוד אשר
אין לנו שליטה עליו .זה
מתחיל מהדלפות פנימיות
של מצלמות אבטחה
לקבוצות ווטסאפ ,לידי
כתבים או אנשים שונים,
אשר מעבירים אותם
הלאה .זה יכול להסתיים
בעוד מחבל שיוצא לפיגוע
נוסף ח"ו.
מדובר פה בחיים של
הנרצח הבא .התירוץ
הנפוץ ,שעיקרו הוא “אבל
כולם מעבירים” ,לא תופס
במקרים האלה .אם היה
מדובר בבן משפחה של
אותו אדם שהפיץ את
הסרטון ,כנראה שהוא לא
היה מעביר אותו .חשוב
לעצור את יצר הסקרנות,
שלפעמים בוער בכולנו,
ולהחליט אחת ולתמיד
– עוצרים את ההדלפות.
שמים סוף להסתה.
אז אל תשתפו בכל הכוח.

הרב בן-גל הי”ד שמחכה על המדרכה,
שולף את הסכין שהוחבאה מתחת לשרוול
חולצתו ומבצע בו את זממו .מטורפים אלו
מבקשים אחר כך לחקות את הרוצחים
המתועבים.
ישנם סרטונים דומים רבים ,דוגמת סרטון
פיגוע הדריסה בארמון הנציב בינואר
שעבר ,פיגוע הדריסה בגבעה הצרפתית
לפני שנתיים וחצי ,פיגוע הירי בהר הבית,
פיגוע הדקירה בסופרמרקט ביבנה ועוד
רבים שבוודאי קפצו לכם במכשירי הסלולר
ובאתרי החדשות בשנים האחרונות.
ההודעות החוזרות ונשנות מהאפליקציות
בסלולר מכריזות שוב ושוב “צפו :תיעוד
הפיגוע” וכולם נכנסים לראות את הווידאו.
נכון ,ישנה טענה כי עלינו להראות לעולם
את האופי הרצחני של הערבים שעומדים
מולנו ובכך לחזק את עמדת ישראל
בעולם .זו טענה כבדת משקל ,אולם נדרש
לקחת בחשבון את ההשלכות הקשות של
סרטוני השראה אלו ,ובהם הסכנה שעוד
אנשים יפגעו.
עלינו לשים לזה סוף .זה אינו קרב אבוד
אשר אין לנו שליטה עליו .זה מתחיל
מהדלפות פנימיות של מצלמות אבטחה
לקבוצות ווטסאפ ,לידי כתבים או אנשים
שונים ,אשר מעבירים אותם הלאה .זה יכול
להסתיים בעוד מחבל שיוצא לפיגוע נוסף
ח”ו.
מדובר פה בחיים של הנרצח הבא .התירוץ
הנפוץ ,שעיקרו הוא “אבל כולם מעבירים”,
לא תופס במקרים האלה .אם היה מדובר

לביצוע פיגועים מסרטונים שכאלה.
הסרטון שהופץ מהפיגוע האחרון בצומת
אריאל מראה בצורה ברורה את ביצוע
הפיגוע .מחבלים פוטנציאליים יושבים
בבית ורואים בכל אתרי החדשות וברשתות
החברתיות את הסרטון שמראה כיצד
המחבל המתועב חוצה את הכביש לכיוון

בבן משפחה של אותו אדם שהפיץ את
הסרטון ,כנראה שהוא לא היה מעביר אותו.
חשוב לעצור את יצר הסקרנות ,שלפעמים
בוער בכולנו ,ולהחליט אחת ולתמיד –
עוצרים את ההדלפות .שמים סוף להסתה.
אז אל תשתפו בכל הכוח.

לקבל מתנות לאביונים

המשך מעמוד השער

שנועל דלתי חצרו ואוכל ושותה הוא ואשתו
ובניו ואינו מאכיל ומשקה לעניים אין זו שמחת
מצווה .ברשותכם אתרגם את דבריו בהקשר
של סעודת פורים :יכולים להיאמר דברי תורה,
האוכל יהיה בשפע ,הנגנים ינגנו ועוד  ...אבל
אם זה יישאר במעגל המצומצם ושמחה זו לא
תגיע אל הנזקקים ,אין זו שמחת מצווה אלא
שמחת כרסו .בהלכות מגילה אומר הרמב”ם
כי מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות
בסעודתו ,שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא
לשמח לב עניים.
באחת מסעודות פורים שהתקיימה בבית הרב
קוק זצ”ל ,הביא הרב ביאור נפלא משלו לדברי
הרמב”ם הללו .לא רק במיני מאכל ראוי

להשתדל להרבות אלא יש להרבות בהארת
פנים ,בקרוב רחוקים ובחיבור לבבות.
בעולמנו ,כשהנתינה הציבורית המוטלת
על הממשלה וזרועותיה בתחומי הקהילה
והחברה עוברים תהליך של הפרטה ,ישנה
סכנה מוחשית שבאקלים זה אנו כאנשים
פרטיים נעבור תהליך דומה של רצון להפריט
את מעשה הצדקה שלנו .במילים אחרות ,אנו
עלולים לקחת את הערך של הצדקה“ :שלא
יכירו הנותן והמקבל זה את זה “ – לכיוון לא
רצוי וליישמו ללא המפגש החי בין הנותן
למקבל ,ובכך אנו עלולים להפסיד את הדיוק
בהבנת צרכיו של האחר.
רווח נוסף במפגש החי שבין הנותן למקבל,

הוא שהנותן הופך למקבל באופן בלתי צפוי.
ההגדרות של נותן ומקבל מיטשטשים .כך
סידר הקב”ה את עולמו ,שיתפרנסו ישראל זה
מזה.
אחים יקרים ,ברור שלא כל אחד יכול לקיים
את מצוות מתנות לאביונים מתוך קשר
ישיר עם האביון .אך אם מותר להציע בשעה
שאנחנו עומדים לבחור את השליח המתאים
לקיום מצוה חשובה זו ,חפשו את השליחים
המתאימים היכולים להפוך את הנתינה חד
פעמית לקשר חי ומתמשך.
פורים שמח!
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סיפורו של תולי שיינפלד

צילום:מבי"ס שדה גוש עציון

מדור
המייסדים

כפר עציון

לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

 //מראיין :נדב פרנקל
כפר עציון עלה לקרקע לראשונה באפריל
( 1943ניסן תש”ג) והיה לקיבוץ הראשון מבין
ארבעת קיבוצי גוש עציון ,יחד עם משואות
יצחק ,עין צורים ורבדים .במלחמת העצמאות
עמד כפר עציון בפני מבחנים קשים מאוד,
צבאיים ואזרחיים ,ובמהלך המלחמה נפלו
שמונים וחמישה מחבריו ,בעיקר בקרב
האחרון שהתרחש ערב הקמת מדינת ישראל.
שרידי הקיבוץ ,בעיקר אלמנות ויתומים שפונו
לירושלים בראשית הקרבות ,יצאו למסע
נדודים ובין השאר גרו ביפו ,בשכונת גבעת
עלייה .ביומה השלישי של מלחמת ששת
הימים שוחרר גוש עציון ,ובני כפר עציון החלו
ללחוץ על לוי אשכול שיתיר את עלייתם
בשנית להר .בכ”ב באלול תשכ”ז עלו הבנים
שנית .לפני כעשור נפתחה שכונת הרחבה
קהילתית בקיבוץ ,ולפני כשנה וחצי נערכו
מספר שינויים בתקנון הקיבוץ כדי לאפשר
את קליטת דור ההמשך .כיום מונה הקיבוץ
כ 1,100-תושבים.
תולי שיינפלד נולד בשנת  ,1947בן לצבי ומינה,
חברי כפר עציון .אביו צבי נהרג בקרב האחרון על
כפר עציון ,בד’ באייר תש”ח .בגיל שנה יצא תולי
מגוש עציון יחד עם שיירת האימהות והילדים
למנזר רטיסבון שבירושלים ,ובהמשך גדל
בשכונת גבעת עלייה שביפו עד למלחמת ששת
הימים יחד עם שאר שרידי כפר עציון .שירת
בנח”ל בטירת צבי ,ולאחר מלחמת ששת הימים
היה בן מקימי קיבוץ כפר עציון .בהמשך עבד
כלולן ,ריכז את המשק ,ניהל את מפעל אמגזית,
והיה יו”ר ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ .נשוי
לפוריה עימה אותה הכיר בגרעין הנח”ל ,ואב
לשישה ילדים וארבעה עשר נכדים.
ילדות בגבעת עלייה
הזיכרונות הראשונים שלי הם מגבעת עליה.
הזיכרונות דווקא נעימים מיוחדים :בית ילדים,
לינה משותפת ,משגעים את שומרת הלילה,
משתוללים בחצר הגדולה ,חופשיים כמו ילדי
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הרב אריה לוין מבקר בכפר עציון המתחדש
רחוב ,ילדי בר .מצד אחד מטפלות קשוחות
שהכריחו אותנו לגמור מהצלחת את התרד
המגעיל ,ומצד שני היינו חופשיים בחוץ עד שעה
מאוחרת ,ובילינו בים במשך כל היום .אני זוכר
שהאימהות הסתכלו עלינו בדאגה שאומרת :מה
יהיה איתם? ובאמת אין להן כוח וזמן לעשות עם
זה משהו.
גרנו ביפו ,אבל באמת גדלנו בבת ים .בבית הספר
“תחכמוני” .הקריאה“ :הרם דגל ,בני עקיבא סניף
בת ים” ,עוד מהדהדת באוזניי בכל שבת ארגון
ועד היום אני בודק מה קורה עם הפועל בת ים.
בת ים הייתה אז עיר קטנה ולפחות הדתיים
הכירו כולם את כולם .החולות הקיפו את העיר
והיו כר נרחב להרפתקאות .אהבתי את בת ים
של אז.
בני כפר עציון היו המשפחה הרחבה האמתית
שלי ,גם אחרי שהתפזרנו .הקייטנות ,הפגישות
בהר הרצל ובשמחות ,כל אלו שמרו על הקשר.
הם היו קבוצת ההתייחסות שלי .נשארתי
אחרון בגבעת עלייה ולאט לאט החברים נשרו,
אך מעולם לא הרגשתי שהתפרקה החבילה
ומעולם לא הרגשתי עירוני .בתיכון זה קצת
השתנה .בצייטלין שבצפון תל אביב כבר
נחשפתי לחברים אחרים אבל צ’ייק ושמעון עזרו
לי לשמור על הגחלת.
אהבה בנח”ל
היה לי ברור שאני יוצא לנח”ל ,לא הייתה בכלל
מחשבה אחרת .אני הולך להיות קיבוצניק ואפילו
קורס טייס לא הצליח להסיט אותי מהמטרה.
היינו גרעין ענק ,יותר ממאה חברים .גם לפוריה,
שאיתה התחתנתי מאוחר יותר ,היה ברור שהיא
יוצאת לנח”ל ,למרות שהייתה הבת היחידה מכל
הסניף שיצאה לנח”ל .מתוך הגרעין עצמו יצאו
יותר מ 15-זוגות ואני ופוריה היינו אחד מהם.
היינו בטירת צבי ואהבנו מאוד את המשק .עד
היום אנו ,חברי הגרעין ,נפגשים כל שנתיים-
שלוש ומאוד שמחים להיפגש.
מלחמת ששת הימים
המלחמה תפסה אותי באמצע הסדיר ,כבר
חייל ותיק ,ערב אימון מתקדם .הייתי בגרעין
עם שלושה בחורים נוספים מבני כפר עציון:

שמעון קרניאל ,יצחק דמסט וירוחם כ”ץ וצורפנו
לשתי פלוגות של גולני .נלחמנו בשכם ואחר כך
השתתפנו בכיבוש רמת הגולן .התאמנו לעלות
לרמת הגולן ,אבל עם התפתחות המלחמה היינו
דווקא בכוח שכבש את שכם .בשלב כלשהוא
עלינו לגג של אחד הבתים הגבוהים בעיר,
ונאלצנו להתמודד עם צליפות מרכסי גריזים
ועיבל .פתאום קפצו עלינו החברים ,והודיעו לנו
שברדיו הודיעו על שחרור גוש עציון .זו הייתה
שמחה אמתית.
בימים שלאחר המלחמה החל חנן פורת לארגן
את בני כפר עציון לעלייה מחודשת להר.
לצערי הרב הייתי צריך להישאר עוד חצי שנה
בשירות פעיל ,הגדוד שלנו הוסב מחי”ר לשריון
ונשארנו על גדות התעלה .כך לא זכיתי להיות
ב”מייפלאוור” של החבורה שהקימה את היישוב.
עד היום אני סובל מהתדמית של “החדש”.
ההורים שלי כלל לא התנגדו כשהחלטתי לעבור
מטירת צבי לכפר עציון .אמא הייתה מגיעה פעם
בשבוע עם אוכל ומביאה כבד קצוץ לילדים
הקטנים בבית הילדים כדי לחזק אותם.
היינו קיבוץ פורץ דרך .כבר מההתחלה הודענו
להנהלת הקיבוץ הדתי שאצלנו לא תהיה לינה
משותפת בבית הילדים ,האימהות הצעירות
לא היו מוכנות לדבר כזה .לדבר אחד פוריה
לא התרגלה עד היום ,לקור העז ששורר כאן.
חמישים שנה שהיא אומרת לי – “אני לא נשארת
פה עוד יום אחד”.
העלייה
מיד לאחר השחרור ,באביב  ,1968עליתי לכפר
עציון .גרתי בניסאן (מבנה קל שהושאר על ידי
הצבא הירדני במקום) ,יחד עם עוד שני רווקים:
שמעון יצחק ועוזי גרינבוים .כל הקיבוץ התנהל
בניסאנים :חדר האוכל ,המשרד ,מגורי החברים.
המון אנשים הגיעו לבקר אותנו והתרגשו על
העלייה המחודשת לקיבוץ ,אבל בשלב כלשהוא
העניין קצת החל להעיק ,בעיקר כאשר אותם
מבקרים נכנסו לניסאן בלי רשות .בשלב
כלשהוא סגרנו את דלת הניסאן עם מסמרים,
ויצאנו ונכנסנו דרך החלון.
השנה הראשונה בכפר עציון זכורה לי כמו חיים
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בחלום מתמשך .הכול היה נראה לי קסום,
המגורים בניסאן ,העבודה של נטיעות בקרן
קיימת ,הקמת הענפים הראשונים  -הדיר ,הלול,
חממת הציפורנים .רוב העבודות היו בייעור,
למען הקק”ל ,נטענו אז את כל העצים הקיימים
היום בסביבות גוש עציון .במשך היום חפרנו
בורות לעצים ,ובסוף היום הגיע נציג קק”ל כדי
לספור את הבורות ולשלם לנו לפי התפוקה.
נושא המים היווה את אחת הבעיות הקשות.
בתחילה הכשרנו את הבריכה ששימשה את
חברי כפר עציון במהלך מלחמת העצמאות,
שהכילה כ 1,000-קוב .קיבלנו שני משאיות מים
מהסוכנות כדי להוביל מים מירושלים ,הבעיה
הייתה שאחת מהמשאיות הללו שימשה קודם
לכן להעברת ביוב ,ולמרות שניקינו אותה שרידי
הביוב נותרו .מספר אנשים חלו בצהבת זיהומית
מהמים ,ביניהם פוריה שהייתה בהריון עם שחר,
בנינו השני .עד היום טוענים במשפחה ששחר
בלונדיני בגלל הצהבת של פוריה.
החתונה והשנים הראשונות
כשעלינו לקיבוץ היו רק שני זוגות נשואים ,והיינו
בטוחים שאנחנו נהיה הזוג הראשון שמתחתן
כאן ,אבל עד שהסתכלנו ימינה ושמאלה
התחתנו כבר שלושה זוגות לפנינו .החתונות
התקיימו תחת כיפת השמיים ,וקבענו את
חתונתנו לסוף אוקטובר  ,1968בלי לחשוב יותר
מידי על ההשלכות האפשריות של הקור בגוש.
ערכנו שולחנות ,סידרנו חופה ,ובסוף  -שומר
פתאים ה’  -היה קצת קר ,אבל לא נורא.
גרנו בשנים הראשונות ליד הדיר .כשהטלאים
הרכים היו נגמלים היו לוקחים אותם מאימם
לדיר היונקים ,ובימים הראשונים באופן טבעי
הם היו בוכים ,והאימהות היו עונות להם מהדיר
הסמוך .לאחר שהיינו מרדימים את הילדים אני
ופוריה היינו הולכים יחדיו לחדר האוכל .פעמים
רבות היה נשמע קול בכי מכיוון הניסאן שלנו,
פוריה הייתה שולחת אותי לראות מה קורה עם
הילדים ,והנה מסתבר שפוריה שמעה את פעיית
הטלאים ושלחה אותי לחינם.
עובדים בלול
עוד בטירת צבי עבדתי בתרנגולות ההודו ,כך

שרידי הבתים של כפר עציון ומגורי הירדנים
שבאתי לכפר עציון כלולן מנוסה .כבר בהתחלה
נמסרו לידי מושכות הענף והחזקתי בהן שנים
רבות .הייתי שותף להקמת רוב הלולים בקיבוץ
שרובם ככולם קיימים עד היום.
כמה שנים אח”כ הקמנו את ענף הרבייה ונעשינו
שותפים במדגרה .נסעתי להולנד ולאנגליה
כדי ללמוד איך מזריעים ואיך חולבים .כשאני
מסתכל אחורה  40שנה ורואה איך הפך הענף
הזה לבסיס הכלכלי העיקרי שלנו מתרחב קצת
הלב .במשך השנים עבדתי בשתי קדנציות
במדגרה ,חלק מהזמן בניהולה .עד היום כשאני
פוגש מכרים ותיקים הם שואלים“ :אתה עוד
בהודים?”.
בניית המשק
לאחר ששבתי ממלחמת יום הכיפורים ,ביקשו
ממני לרכז את המשק .מכיוון שהייתי ,כאמור,
עד אז רק לולן פשוט ,נכנסתי לתפקיד בדחילו
ורחימו .התפקיד פתח לי את העיניים ולימד אותי
רבות על שאר הענפים ובעיקר על התהלכות
במסדרונות המוסדות המיישבים שהחשוב
ביניהם הייתה הסוכנות היהודית .לאחר מן
למדתי ברופין מנהל עסקים ועיקר התודה על
כך מגיעה לפוריה שנשארה עם ארבעה ילדים
בעוד בעלה לומד בתנאי פנימייה מפנקים.
בכל השנים שלאחר מכן הייתי בתפקידי ניהול,
הן במדגרה ובקדנציה נוספת של ריכוז משק.
בשנים אלו התפתחו הענפים מאוד .המטע גדל,
הגד”ש החל לקבל את תחילת צורתו הנוכחית
בבניית מאגרים ,ובעיקר במעבר לעבודה עם
קבלנים והורדת העלויות הקבועות הגבוהות
שהוא סחב כל השנים.
הניסיון הארוך והמעניין ביותר בתקופה הזו היה
ניהול מפעלי התעשייה של הקיבוץ  -אמגזית
ופלנרו .במשך  10שנים ניהלתי את התעשייה
שהיוותה תקופה ארוכה מקור עיקרי לתעסוקה
והכנסה לקיבוץ .השנים האחרונות היו
מאתגרות במיוחד כי היה צריך למצוא תחליף
לייצור המקומי המסורתי שהתקשה להילחם
בייבוא מהמזרח .לבסוף נאלצנו למכור את
המפעל.
בשמונה עשרה השנים האחרונות עשיתי הסבה

והתחלתי לעבוד עבודת חוץ כמזכיר יישובים,
תחום שהתברר לי כמתאים לאופיי ושאני נהנה
ממנו מאוד .כ 13-שנים הייתי במזרח הגוש,
בתקוע ובנוקדים .אני מרגיש קרבה ליישובים
האלה ,הם השאירו בי חותם ואני חושב שגם
אני בהם .הצלחתי בעזרת ה’ לחוות יחד אתם
פריצת דרך ענקית ומיישובים שמנו כ300-
משפחות הם מתקרבים היום ל 1500-משפחות.
אני ממשיך גם היום במשרה חלקית ביישובים
אחרים ומקווה לעזור להם ככל יכולתי ולתרום
להם מהניסיון שצברתי.
בימים אלו ובמקביל לעבודתי כמזכיר ביישובים
אחרים ,אני מנסה יחד עם אחרים לפתח
את המרכז המסחרי בכניסה לקיבוץ שהולך
ומתפתח.
ההרחבה הקהילתית והשינוי
כבר יותר מעשור שאני סובר ,יחד עם אחרים,
בקיבוץ שאם לא נדע להשתנות ,לא נשרוד
כחברה וכקהילה בעלת מטרות משותפות .כבר
יותר מעשר שנים שאני שותף למאמצים למצוא
את הדרך כדי שנוכל ביחד לבנות משהוא חדש
שנבנה בהסכמה.
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Krolik Lapin
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כל הכבוד לך ובאמת הלוואי והיו לנו עוד
אנשים כמוך!
Sisg Sisg Sisg

השופט היחיד שראה נכון את הדברים ולא
פוחד משום תגובה.
שושי איזביצקי
חבל שלא כל השופטים כמו דב גלבוע.

מה יקרה
סיוון רהב-מאיר בבקעת הירדן  /י”א באדר  26בפברואר

הרצאתה של אשת התקשורת סיון רהב-מאיר בהיכל התרבות בקעת הירדן .בסדרת השיעורים שהחלה בירושלים ובתל
אביב ,מדברת רהב-מאיר על הקשרים המפתיעים שבין יהדות לתקשורת ,ובין אירועים אקטואליים למקורות העתיקים של
העם היהודי .בשעה  ,20:0מחיר .₪ 30 :לפרטים והרשמה02-9941410 :

חגיגת שקדיות בחבל יתיר  /ח’ באדר  23בפברואר

השקדיה פורחת בשלל גוונים בחבל יתיר .מאות
דונמים של שקדיות לבנות וחגיגיות מחכות
לתמונה יחד אתכם .צילומי מגנטים ,צילומי
משפחות ,זרים מעוצבים ,פינות פיקניק ,יצירות
לילדים ועוד .במטע השקדים ליד יקב יתיר.₪ 15 .
לפרטים1599-57-57-58 :

הפרויקט של רביבו בבית אריה  /י”ג באדר  28בפברואר

פרויקט המחרוזות הנוסטלגיות שהפך בשנים האחרונות
להצלחה מסחררת ולתופעה תרבותית חדשה ,במהלכן
זכו להרכב השנה של תחנות הרדיו האזוריות ולזכייה
היוקרתית בפרס “כפתור הכסף” מטעם חברת יוטיוב
העולמית .במתנ”ס בית אריה ,בשעה  .20:30מחיר.₪ 55 :
לפרטים והרשמה08-9297878 :

שני |  26בפברואר

בס״ד

כרטיס אדי המחודש לתרומת איברים

תרומת איברים
חובת הלבבות!

מצווה גדולה לחתום על כרטיס אדי המחודש!
האדם לא יכול לקיים מצוות לאחר מותו ,אבל הוא
יכול להחליט שאחרי מותו הוא יציל אנשים .יש
בישראל אלפי אנשים הממתינים להשתלה .אם לא
יימצא תורם התוצאה תהיה קשה ומרה .הם ימותו.
יום אחד פנה אליי תלמיד בשאלה דחופה .אחותו
התאבדה" .האם מותר לתרום את איבריה?" הראיתי
לו את כרטיס אדי .אחותו תרמה והצילה שבע נפשות.
זה נקרא הצלת נפשות!

הרב שלמה חיים הכהן אבינר

רב היישוב בית אל וראש ישיבת עטרת כהנים

תרומת איברים
על פי ההלכה  -מה נשתנה

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בנושא תרומת איברים:
חוק המוות המוחי-נשימתי  -החוק קובע את תהליך קביעת מותו
של האדם עפ”י ההלכה.
ועדת מעקב ובקרה בוחנת לאחר מעשה את התאמת קביעת המוות
המוחי-נשימתי לדרישות החוק.
המשפחה זכאית לקבל את הרשומות הרפואיות של קביעת המוות,
לצורך התייעצות עם רב או רופא נוסף המוסמך לנושא.
הקמת מערך ארצי של רבנים מלווים ויועצים למשפחות
כרטיס אדי המחודש  -נותן מענה לדרישות ההלכה ומנהגי ישראל

כרטיס אדי  -הנוסח המחודש!
נושא כרטיס זה רואה בתרומת איברים לאחר המוות ערך
מוסרי עליון ומסכים לתרום איברים למען הצלת חיים.
בני משפחה המעוניינים לקבל מידע או להיוועץ עם:
רב שהוכשר והוסמך בהיבטים ההלכתיים הנושא תעודה
חתומה ע"י הרבנות הראשית לישראל ומשרד הבריאות
איש מוסמך של דת אחרת
רופא לחוות דעה נוספת
מוזמנים להתקשר למוקד פניות טלפוני *6262
המרכז הלאומי להשתלות adi.gov.il

שו”ת בנושא תרומת איברים :שאלה :האם מותר לחתום על כרטיס אדי המחודש  -כרטיס תורם?
תשובה :מותר וצריך לחתום ,כדי ליידע את בני המשפחה על רצונו של האדם לקיים מצוות הצלת חיים

חותמים על כרטיס אדי המחודש באתר  www.adi.gov.ilאו בטלפון:

*6262
יש”ע שלנו 7

מה קורה?
1
3

בראבו להר חברון ביקור ראשון מסוגו של
ראש המועצה האזורית הר חברון ,יוחאי דמרי,
באיטליה .דמרי ביקר השבוע באזור פלארמו
שבאיטליה ,שם נאם בפני כ 6,000-איש ,ראשי
ומנהיגי קהילות ,בשני אירועי ענק  . 1באירועים
נטלו חלק נשיא מחוז סיציליה ,ראשי עיריות,
בכירים בממשל האיטלקי ועוד .מטרות הביקור,
כפי שמספר דמרי ,הן מאבק בתנועת החרם
והפעלת לחץ מבפנים .במהלך ביקורו נפגש
יוחאי עם סגן נשיא מחוז סיציליה המחוז הגדול
באיטליה המונה כחמישה מיליון תושבים,
בפגישה דנו השניים בתחומים משיקים בניהול
הרשות והוסכם כי יבחן ברית אחים תאומות
לקידום נושאים משותפים בתחומי תיירות
חקלאות ועוד.
המתנדבים בעם אירוע ההוקרה למתנדבים
בגוש עציון לזכרו של סא”ל משה מועלם ז”ל
שנפל באסון המסוקים ,נערך במוצאי שבת
האחרונה במתנ”ס גוש עציון  . 2באירוע שנחתם
במופע של להקת המדרגות ויוני גנוט השתתפו
מאות ובהם השר אורי אריאל ,ח”כ שולי מועלם,
ראש המועצה שלמה נאמן ומפקד אוגדת איו”ש
תא”ל ערן ניב .השר אורי אריאל אמר“ :השירות
הלאומי חשוב לא פחות מהשירות הצבאי.
ובדומה לשירות הצבאי ישנם מתנדבים שהם
ממש בחוד החנית ופועלים בחצר האחורית של
החברה הישראלית ומבצעים עבודה נפלאה.
מתנדבי השירות הלאומי לא היו חייבים להיכנס
למסלול הזה ,אולם הם בחרו מרצונם לבצעה
עשייה למען הכלל ,כזו שמשפיעה בסופו של
יום על חוסנה של המדינה”.
דורשים דחייה פחות משבועיים נותרו להריסת
 15בתים בשכונת נתיב האבות שבלב גוש עציון.
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השבוע הקימו התושבים אוהל מחאה מול משרד
ראש הממשלה ,בקריאה למצוא פתרון מידי
ל 15-המשפחות ול 62-הילדים אשר יישארו
ללא קורת גג .בנוסף ,דורשים התושבים לזרז
את אישור תכנית הבניה ל 300-יחידות דיור על
אדמות מדינה מוסדרות בלב גוש עציון כאמירה
ציונית המחזקת את ההתיישבות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני
ביקר במאהל ואמר“ :אני מקווה שבית המשפט
ישכיל להבין שמדובר כאן בתושבים שהם מלח
הארץ שנקלעו לסיטואציה שלא ברצונם ושיבין
שבמקרה שכזה מן הראוי לאשר את בקשת
הדחייה של המדינה ,על מנת שהמשפחות
והילדים יוכלו לעבור מבית לבית”.
נכנסים להיסטוריה מיזם חדש מביא את
התנ”ך לשנת  2018בשילוב טכנולוגיה שתאפשר
למשתתפים להיות בתוך הבור עם יוסף ,להילחם
בגוליית יחד עם דוד ולבנות את חומות ירושלים.
המיזם שנקרא “גיבורים” ,הוא מתחם טכנולוגי
חוויתי בו המשתתפים מרכיבים משקפי מציאות
מדומה ,משתמשים בשלטים מיוחדים ונכנסים
לתוך הסיפור התנ”כי כאילו היו שם באמת 3
 .היזם אביטל סלע ,המגיע מהתחום החינוכי
והערכי ,מנכ”ל חווית תנ”ך ישראלית ,שהגה
את המתחם מספר כי הרעיון נולד בין השבילים,
כשניהל את אתר שילה הקדומה .בימים אלה הוא
פונה לגיוס המונים באתר הד-סטארט במטרה
לאסוף  200,000ש”ח מהציבור הישראלי“ .התנ”ך
שייך לכולנו” ,אומר סלע“ ,מתוך רצון לשדרג
את החוויה ואת היכולת הטכנולוגית ,החלטתי
לפנות בין היתר גם לציבור הישראלי ,שהתנ”ך
הוא הגורם המחבר והמאחד שלו מאז ומתמיד”.

רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

יש”ע שלנו
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עושים עלייה ראש דסק חו”ל של מועצת
יש”ע וראש המועצה המקומית אפרת עודד
רביבי נפגש השבוע עם שני חברי הקונגרס
האמריקאים סקוט טיפטון ודייוויד מקינלי שהגיעו
לביקור בישראל .רביבי אמר להם בפגישה ,כי
מי שתומך בישראל צריך לאמץ את הגישה
האומרת כי יש להחיל את החוק הישראלי
באופן מלא ביהודה ושומרון“ .העות’מאנים לא
חוזרים ,הבריטים לא חוזרים ,אז למה עדיין יש
לנו את החוקים שלהם ,המסדירים את חייהם
של ישראלים ופלסטינים ביהודה ושומרון?”,
שאל רביבי“ .למען השלום ,הגיע הזמן שישראל
תיקח את מלוא האחריות על שטחה ותיישם
את החוק הישראלי ביהודה ושומרון” .מסר זה
התקבל בחום על ידי חברי הקונגרס ,שהתחברו
לאופן בו דיבר רביבי“ .מכל המפגשים שקיימתי
בישראל ,זה המפגש הכי טוב שהיה לי ,מכיוון
שאתה גלוי והגעת לרעיונות מעשיים” ,אמר
חבר הקונגרס מקינלי לעודד“ ,יותר מדי פעמים
אנשים מדברים גבוה מדי – אנחנו פה כדי
לשמוע דרכים מעשיות שבהן נוכל לעזור” . 4
פורים כלכלי השבוע נערך במועצה המקומית
אפרת שוק תחפושות יד שנייה במתכונת
במיוחדת  . 5השוק ,ביוזמת מרכז הצעירים
באפרת ,בראשות יצחק בדנר ובשיתוף החנות
“אצל נריסה” יזם שוק חופשי חברתי ברוח
החנות .עשרות משפחות הגיעו עם מאות
תחפושות משומשות שנצברו במהלך השנים
והחליפו ביניהן ,כל זאת ללא עלות כספית
בכלל .השוק מאפשר חוויה פורימית עוד טרם
החג ומייצג היטב את האחווה והאחדות של
החברה הישראלית.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מטה המאבק נתיב האבות ,יח"צEyalbenyaish ,
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

